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Candidates are required to give their answers in their own words 
as far as practicable. দি ণ া  সংখ া িল পূণমান িনেদশক। পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব।  1. Answer any Five of the following questions:                                                      (2x5=10) 

িন িলিখত ে র য কান পাচঁ টর উ র দাওঃ 
 

a. What is meant by Universal Secondary Education ? 
সবজনীন মাধ িমক িশ া বলেত কী বাঝায় ? 
 b. Mention two functions of DPEP. 
DPEP-র দু ট কাজ উে খ কর।   

c. Write full forms of DIET and SSA.  
DIET ও SSA- র পুেরা নাম লখ।   
 

d. Write any two aims of forming National Knowledge Commission?  
জাতীয় মধা আেয়াগ গঠেনর য কান দু ট উে শ  লখ।   

e. State the Article 45 of Indian constitution. 
ভারতীয় সংিবধােনর 45নং ধারা ট িববৃত কর।   

f. Write two objectives of peace education? 
শাি  িশ ার দু ট উে শ  লখ।  

g. What are the needs of inclusion in Education. 
িশ ায় অ রভ  করেনর েয়াজনীয়তা কী?   

h. What is meant by equality of opportunity in education? 
িশ ায় সুেযােগর সমতা বলেত িক বাঝায়?         

 



2. Answer any Four of the following questions:                                                          (5x4=20)  
িন িলিখত ে র য কান চার টর উ রদাওঃ 
 

a) State the importanceof universalization of primary education. 
াথিমক িশ ার সবজনীন করেনর েয়াজনীয়তা িববতৃ কর। 

 
b) Discuss the role of RMSA to develop Secondary Education. 

মাধ িমক িশ ার িবকােশ RMSA-র ভূিমকা আেলাচনা কর। 
 

c) Discuss any five recommendations of National Knowledge Commission on higher 
education. 
উ িশ ায় জাতীয় মধা আেয়ােগর য কান পাচঁ ট সুপািরশ আেলাচনা কর।  
 d) Discuss the role of RUSA on higher education. 
উ িশ ায় RUSA-র ভূিমকা আেলাচনা কর।  e) Explain the importance of Peace education. 
শাি িশ ার  বণনা কর।   

f) Discuss the key features of Distance Education. 
দরূিশ ার মূখ  বিশ  িল আেলাচনা কর।   

         3.  Answer any One of the following questions:                                                  (10x1=10) 
িন িলিখত ে র য কানএক টর উ র দাওঃ 

 
         a)What do you mean by UEE? Explain the basic objectives of UEE.             UEE বলেত কী বাঝায় ? UEE-র মৗিলক উে শ  িল বণনা কর।3+7=10 
 
         b) What ismeant by Sustainable development? How does education contribute to  
sustainable development? 
             ি িতশীল উ য়ন বলেত কী বাঝায় ? িশ া কীভােব ি িতশীল উ য়েন অবদান রােখ ?3+7=10  


